วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้หันมาออกกาลังกาย เพื่อสุขภาพตาม
นโยบายของรัฐบาล
2. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ตลอดจนกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ
3. เพื่อนารายได้สมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลอานันทมหิดล

สถานที่จัดการแข่งขัน
กองพันนักเรียนนายสิบ โรงพยาบาลอานันทมหิดล

กติกาการแข่งขัน

การสมัครลงทะเบียนการแข่งขัน

การรับสมัครทุกช่องทางจะเริ่มรับสมัครตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 – วันที่ 30 มิถุนายน 2561
( เท่านั้น) *ไม่มีรับสมัครหน้างาน*
1.) สมัครทางออนไลน์
โดยดูรายละเอียดได้ที่
http://www.ananhosp.go.th
สมัครเสร็จแล้วโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี

1. ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ(IAAF)
คาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุตามประเภทที่สมัคร (ให้นับปี พ.ศ.2561
ลบ ด้วยปี พ.ศ.เกิด)
3. ผู้เข้าแข่งขันต้องติดเบอร์ประจาตัววิ่งที่หน้าอก เพื่อให้กรรมการ
Check – point ได้ถูกต้อง
4. ผู้ชนะการแข่งขันทุกประเภท ต้องมารายงานตัวตามประกาศของ
คณะกรรมการภายในเวลาที่กาหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

กาหนดการแข่งขัน
วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561
14.00 น. รับเบอร์วิ่งและเสื้อที่ระลึก (สาหรับผู้สมัครออนไลน์)
17.30 - 20.00 น. กิจกรรมเลี้ยงต้อนรับนักวิ่งและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561
04.00 น. รับเบอร์วิ่งและเสื้อที่ระลึก
05.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 21 กม.
05.45 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10.5 กม.
06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ฟันรัน
06.30 น. พิธีมอบถ้วยรางวัล
09.00 น. ปิดงาน

ชื่อ พันเอก ธีระวัฒน์ ญาณศิริ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซี ลพบุรี 2
เลขที่บัญชี 404 - 3 - 22846 - 7 ประเภท ออมทรัพย์

แล้วส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ – สกุลมาที่
E-mail : ananrunning@gmail.com
- ผู้สมัครต้องนาหลักฐานบัตรประจาตัวประชาชนหรือ
หลักฐานการโอนเงินไปแสดงเพื่อรับเบอร์วิ่งและเสื้อ
ที่ระลึก
2.) สมัครโดยตรง
กองออร์โธปิดิกส์ อาคารกัลยาณิวัฒนา
โรงพยาบาลอานันทมหิดล (เวลาราชการ)
3.) สมัครเป็นทีมหรือชมรม (ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป)
- โทร 081-8475505
- Line ID: 081-8475505

ถ้วยรางวัลและของที่ระลึก
ประเภท
21 กม.
10.5 กม.
Fun Run

เสื้อ และ ถ้วยรางวัล
เหรียญ (ตามกลุ่มอายุ)

Overall ช/ญ
✓
✓

✓
✓

ช/ญ 1-5

✓

ถ้วยเกียรติยศชาย / หญิง 1-5
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ

หมายเหตุ
- ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัล Over all ไม่มีสิทธิได้รับรางวัล
ในกลุ่มอายุอีก

รางวัลอื่นๆ
- รางวัลชมรมที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมมากสุดอันดับ 1-10
- รางวัลผู้เข้าร่วมแข่งขันที่มีอายุมากสุดและน้อยสุดทั้งชาย/หญิง
- รางวัลแฟนซี

ค่าสมัคร
ประเภท
21 กม.
10.5 กม.
Fun Run

ค่าสมัคร (บาท)
400
300
300

ประเภทการแข่งขัน
Fun Run ( 5 Km)
 ชาย



หญิง

Mini Marathon ( 10.5 Km )
ชาย

 ไม่เกิน 15 ปี
 40 - 49 ปี
 70 ปีขึ้นไป

 16 - 29 ปี
 50 - 59 ปี

 30 - 39 ปี
 60 - 69 ปี

หญิง

 ไม่เกิน 15 ปี
 40 - 49 ปี

 16 - 29 ปี
 50 - 59 ปี

 30 - 39 ปี
 60 ปีขึ้นไป

ข้อกาหนดการรับสมัคร

ระบบจะทาการเปิดรับสมัครตั้งแต่
1 พฤษภาคม 2561- 30 มิถุนายน 2561 เท่านั้น
ไม่มีการรับสมัครหน้างาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- พันเอกธีระวัฒน์ ญาณศิริ
( 081-8475505 )
ค้นหารายละเอียดการจัดการแข่งขัน
http://www.ananhosp.go.th

80 ปี รพ.อ.ป.ร.
มิน-ิ ฮาล์ฟมาราธอน

Half Marathon (21 Km)

ชาย

หญิง

 16 - 29 ปี
 40 - 44 ปี
 55 - 59 ปี
 70 ปีขึ้นไป

 30 - 34 ปี
 35 - 39 ปี
 45 - 49 ปี  50 - 54 ปี
 60 - 64 ปี  65 - 69 ปี

 16 - 29 ปี
 40 - 49 ปี

 30 - 39 ปี
 50 ปีขึ้นไป

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561
ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล
อ.เมือง จ.ลพบุรี

